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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian aplikasi multimode 

fiber coupler sebagai sensor ketinggian permukaan bensin dan oli berbasis sensor 

pergeseran yang meliputi waktu dan tempat dilaksanakannya penelitian, peralatan 

dan bahan yang digunakan dalam penelitian, desain sensor, prosedur penelitian 

dan pengambilan data, serta analisis data yang diperoleh dari penelitian. 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Kegiatan penelitian dilakukan selama sekitar enam bulan, dimulai bulan 

September 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 dan dilaksanakan di 

Laboratorium Optik Departemen Fisika Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Airlangga. 

3.2. Peralatan dan Bahan 

Peralatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Laser He-Ne.  

Sumber cahaya yang digunakan adalah laser He-Ne dengan panjang 

gelombang 632,8 nm dan daya keluaran 30 mW. 

2. Atenuator 

Atenuator ini berfungsi sebagai pereduksi intensitas dari laser He-Ne, 

karena laser yang digunakan memiliki daya keluaran yang lebih besar 

dibandingkan laser He-Ne biasa yang hanya memiliki tegangan keluaran 

sebesar 1 mW. 
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3. Multimode Fiber Coupler.  

Multimode Fiber coupler yang digunakan berstruktur 2 x 2 dari bahan 

serat optik plastik berdiameter 1 mm (diameter core 960 µm, tebal 

cladding 20 µm) dan panjang 50 cm. Nilai coupling ratio,  directivity dan 

exces loss dari Multimode Fiber  coupler yang digunakan masing-masing 

sebesar 0,25, 25 dB, dan 1,37 dB. 

4. Mikrometer posisi (Uniphase) 

Mikrometer posisi ini berfungsi untuk menggeser kanal sensing serat optik 

Multimode Fiber coupler. 

5. Tangki  

Tangki ini dari bahan gelas berdiameter 5,7 cm dan tinggi 76 cm yang 

dilengkapi dengan skala (skala terkecil 1 mm). Selain itu, tangki ini juga 

dilengkapi dengan pipa sebagai tempat untuk mengikatkan membran yang 

memiliki diameter 14,625 mm dan panjang 53,2 mm serta tangki ini juga 

memiiki keran yang memudahkan saat proses pengurangan volume zat 

cair di dalam tangki. 

6. Membran berbahan Nitrile polymer 

Membran ini berfungsi sebagai media yang mengalami tekanan hidrostatik 

zat cair di dasar tangki. Membran yang dipakai merupakan sarung tangan / 

gloves yang terbuat dari nitrile polymer yang diproduksi oleh PT. Harada 

Indonesia yang memiliki ketebalan sebesar 80 µm. 
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7. Aluminium Foil 

Aluminium Foil ini direkatkan pada permukaan membran yang berfungsi 

sebagai reflektor/pemantul kembali sinar yang dipancarkan melalui  

Multimode Fiber Coupler  

8. Detektor OPT 101 (Burr Brown). 

Detektor OPT 101 merupakan foto detektor yang beroperasi baik pada 

daya optik yang rendah dan mempunyai kepekaan yang tinggi pada daerah 

dekat panjang gelombang cahaya merah. Detektor ini berfungsi untuk 

mendeteksi  perubahan daya optik cahaya pada port deteksi akibat 

pergeseran cermin yang  disebabkan oleh muai panjang logam aluminium. 

9. Mikrovoltmeter tipe LH 53213 

Mikrovoltmeter berfungsi untuk membaca tegangan keluaran detektor 

optis OPT 101 saat terkena cahaya dari sumber cahaya. 

10. Perangkat pendukung  

Perangkat pendukung yang dibutuhkan berupa bangku optik, holder, serta 

kabel-kabel pendukung.  

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bahan bakar Bensin / Premium 

Bahan bakar bensin yang digunakan adalah bensin yang diproduksi oleh 

Pertamina sebanyak  1,94 liter (≈ 2 liter). Secara umum bensin ini 

memiliki massa jenis 0,68 kg/l. 
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2. Bahan Oli pelumas PRIMAXP 

Bahan pelumas Oli yang digunakan adalah oli PRIMAXP untuk kendaraan 

bermotor yang diproduksi PT. Pertamina sebanyak  1,94 liter (≈ 2 liter). 

Oli PRIMAXP ini memiiki massa jenis 0,889 kg/l. 

3.3 Prosedur Penelitian 

3.3.1 Desain Sensor 

Rancangan multimode fiber coupler sebagai sensor ketinggian zat cair 

berdasarkan prinsip hidrostatis serta sensor pergeseran yang berbasis 

modulasi intensitas diperlihatkan pada gambar berikut : 

 
Gambar 3.1. Rancangan sensor level ketinggian (Samian dan Supadi, 2010) 

 
Pada gambar tersebut, berkas cahaya masukan dari laser (Pin) 

sebagian dipancarkan melalui kanal sensing (Pe) menuju membran yang 

dilapisi bahan reflektor pada bagian tengahnya. Berkas cahaya pantulan dari 

membran sebagian akan masuk kembali ke kanal sensing sebagai berkas 

balik (Pb). Berkas balik tersebut kemudian sebagian akan terkopel menuju 

ke kanal deteksi (Pd) dan terbaca oleh detektor optis. Besarnya daya optis 
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berkas balik bergantung pada posisi membran terhadap kanal sensing. Disisi 

lain, tekanan zat cair pada bagian bawah tangki akan mendorong membran 

menjadi lebih cembung, sehingga terjadi pergeseran permukaan pantul 

membran terhadap kanal sensing (z), dalam hal ini jika diameter pipa tempat 

membran berada jauh lebih kecil dari ketinggian zat  cair, maka dapat 

diasumsikan bahwa tekanan zat cair pada seluruh bagian membran 

homogen. Kemudian, posisi permukaan membran tersebut akan 

menyebabkan perubahan daya optis berkas balik. Seperti diketahui bahwa 

tekanan zat cair bagian bawah tangki dipengaruhi oleh ketinggian zat cair. 

Dengan demikian ketinggian zat cair dapat dideteksi melalui perubahan 

daya optis yang terbaca pada detektor optis. 

 

3.3.2 Pengambilan Data 

Karakterisasi multimode fiber coupler sebagai sensor level ketinggian 

Sebelum melakukan pengambilan data, terlebih dahulu dilakukan 

setup alat seperti gambar berikut  

 
Gambar 3.2. Setup alat percobaan 
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Selanjutnya, mendekatkan mikrometer posisi berhimpit dengan membran, 

sehingga diperoleh posisi awal mikrometer adalah 2,84 mm. Kemudian, 

menggeser mundur mikrometer posisi hingga beberapa milimeter lalu 

mengisi tangki dengan zat cair yang digunakan sampai dengan ketinggian 

74 cm, yang pertama dimasukkan adalah oli. Setelah itu, menggeser 

kembali mikrometer posisi sampai berhimpit dengan membran, sehingga 

diperoleh posisi mikrometer setelah membran bergeser akibat tekanan oli 

yakni 4,63 mm. Langkah berikutnya adalah menggeser mundur 

mikrometer sejauh sejauh 0,27 mm, sehingga diperoleh posisi akhir 

mikrometer sebesar 4,9 mm.   

 

  Gambar 3.3. Setup alat karakteristik multimode fiber coupler sebagai 
sensor    ketinggian permukaan 

 

Setelah itu, proses karakterisasi multimode fiber coupler sebagai 

sensor ketinggian permukaan dilakukan dengan memasukkan berkas 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Aplikasi Multimode Fiber Coupler Sebagai Sensor 
Ketinggian Permukaan Bensin Dan Oli Berbasis Sensor Pergeseran

Hadi Suntaya



 
37 

 

 
 

cahaya laser ke kanal masukan  fiber  coupler dan mencatat daya optis 

berkas balik (akibat terpantul oleh permukaan membran) yang sebagian 

terkopling pada kanal deteksi. Daya optis tersebut terbaca melalui 

tegangan keluaran detektor optis (Vd) dan tertera pada mikrovoltmeter. 

Selanjutnya,  tegangan keluaran detektor optis dicatat setiap ketinggian 

bahan diturunkan sebesar 5 mm. Ketinggian bahan dikurangi dengan cara 

membuka keran tangki secara perlahan. Setelah ketinggian bahan turun 5 

mm, keran ditutup dan tegangan keluaran detektor dicatat. Demikian 

langkah tersebut dilakukan sampai ketinggian bahan 4 cm, yang mana 

pada ketinggian ini merupakan batas bawah yang bisa diamati. 

Setelah proses diatas, tangki dikosongkan sehingga tidak ada oli 

yang tersisa di dalam tangki, selanjutnya mengisi kembali tangki dengan 

bensin. Proses karakterisasi yang dilakukan sama dengan proses yang 

dilakukan terhadap oli. Selanjutnya, kembali mengosongkan tangki dan 

mengisinya dengan air yang kemudian dilakukan proses karakterisasi 

sebagaimana dilakukan terhadap zat cair sebelumnya. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Karakterisasi multimode fiber coupler sebagai sensor level ketinggian 

Pengukuran ketinggian permukaan zat cair  menggunakan multimode 

fiber coupler merupakan pengembangan dari aplikasi sensor pergeseran 

dengan modulasi intensitas terhadap tekanan hidrostatik oleh zat cair statis, 

dimana setiap perubahan ketinggian menyebabkan perubahan tekanan 

bagian dasar tangki yang berisi zat cair. Sehingga dari sini akan diperoleh 
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bahwa perubahan ketinggian akan mengakibatkan perubahan intensitas 

sinar yang diterima detektor sebagai tegangan keluaran. Dari langkah yang 

dilakukan akan didapatkan data perubahan keluaran tegangan detektor 

terhadap perubahan ketinggian bensin, oli, dan air yang terbaca oleh 

mikrovoltmeter, hasil tersebut ditampilkan pada tabel Lampiran 1.    

Untuk mengetahui hubungan tegangan keluaran detektor terhadap 

perubahan ketinggian, maka dilakukan plot data tegangan keluaran 

detektor terhadap perubahan ketinggian. Dari grafik tersebut dicari daerah 

yang diperkirakan merupakan daerah linier yang kemudian diuji dengan 

menggunakan persamaan garis linier. Sehingga diperoleh koefisien 

korelasi     . Jika nilai koefisien korelasi      semakin mendekati 1, 

maka hubungan antara data ketinggian zat cair terhadap tegangan keluaran 

detektor adalah linear. Linieritas tersebut merupakan syarat utama sensor 

yang menunjukkan bahwa satuan yang di-sensing sebanding dengan satuan 

keluaran dari sensor tersebut, dalam hal ini adalah tegangan keluaran 

detektor sesuai dengan tinggi zat cair.  
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